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utkitaan, voidaanko rakkolevät sijoittaa sisä-, keski- tailkosaaristoon jonkin tietyn morforogisen ominaisuutensa

mukaan.

Näytteitä kerättiin suomenrahdeLta 10 eri tutkimuslinjalta.Linjat oli valittu tasaisj-n välimatkoin Saaristomereltä maammeitäräjarIe. Länsi-itä suuntaisel-la gradientilla saatj-in sel-
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Jokaiselra tutkimuslinjalra oli keräyspiste sisä-, keski- ja
ulkosaaristossa. Pohjois-etelä suuntaiserla gradientirÍa
saatiin se1viIle allokkoisuuden vaikutukset rakkolevän morfo-
logiaan. Rannan avoimmuus arvioit.iin käyttämäIlä Baardsethin
indeksiä. Kustakin keräyspisteistä kerättiin 15 rakkoleväyksi-
röä mittauksia varten. Levistä mitattiin l-0 morforogiaan
vaikuttawaa ominaisuutta.

Ominaisuuksien merkitsevyydet tutkittiin askeltavaLla erotte-
luanalyysillä (stepwise discriminant analysis). Erottelu-
analyysi pystyi J-öytämään kunkin saaristovyöhykkeen levistä 4-
6 ominaisuutta, joiden perusteella ne pystytään melko luotet-
tavasti sijoittamaan sisä-, keski- tai ulkosaaristoon.
Tärkeinmät populaatioita erottelevat tekijät ovat sekovarren
leveys ja pituus. Suolapitoisuuden laskun myötä Iännestä itään
kuljettaessa levien koko pienenee ja sekovarren unduloiva
muoto yleistyy. Morfologiset ominaisuudet muuttuvat tasaisesti
eikä suuria hyppäyksiä o1e. Aaltokkoisuuden kasvaessa levien
koko pienenee ja sekovarsi kapenee.

Parhaiten voi-daan erot.taa ulkosaaristovyöhykkeen levät. sisä-ja keskisaaristowyöhykkeiden leviä ei voida erottaa yhtä
hyvin, sirrä saaristomme luonteesta johtuen sisä- ja keskisaa-
ristoa on warsin kapea kaistale. oikealla keräyspisteen valin-
nalla päästään kuitenkin suuriin prosentuaalisiin arvoihin
levien erottelussa.
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